
Ogłoszenie nr 550180258-N-2019 z dnia 28-08-2019 r.

Murowana Goślina: ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWO ŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I

PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GO ŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W

CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4 OG ŁOSZENIE O ZAMIARZE ZAWARCIA UMOWY -

Zamówienie dotyczy projektu lub programu współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

nie

Postępowanie przeprowadza centralny zamawiający

nie

Postępowanie przeprowadza podmiot, któremu zamawiający powierzył/powierzyli przeprowadzenie postępowania

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie przez zamawiających

nie

Postępowanie jest przeprowadzane wspólnie z zamawiającymi z innych państw członkowskich Unii Europejskiej

nie

Informacje dodatkowe: 

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Murowana Goślina, Krajowy numer identyfikacyjny 52810300000000, ul. pl. Powstańców

Wielkopolskich  9, 62-095  Murowana Goślina, woj. wielkopolskie, państwo Polska, tel. 61 8923600, 8923601, 8923602, e-mail

gmina@murowana-goslina.pl, faks 618 122 140.

Adres strony internetowej (url): http://bip.murowana-goslina.pl/zamowienia_publiczne

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJ ĄCEGO:

Administracja samorządowa

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

II.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego:  ŚWIADCZENIE USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE

DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z

ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU, REALIZOWANYCH NA TRASIE - LINIA S4

Numer referencyjny  ZP.271.16.2019

Przed wszczęciem postępowania o udzielenie zamówienia nie przeprowadzono dialogu technicznego

II.2) Rodzaj zamówienia

Usługi

II.3) Informacja o możliwości składania ofert częściowych:

Zamówienie podzielone jest na części:

Nie
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II.4) Krótki opis przedmiotu zamówienia (wielkość, zakres, rodzaj i ilość dostaw, usług lub robót budowlanych lub określenie

zapotrzebowania i wymagań):

Określenie wielkości lub zakresu zamówienia: a) Przedmiotem zamówienia jest dowóz uczniów objętych obowiązkiem szkolnego

do Szkoły Podstawowej nr 2 im. Henryka Sienkiewicza w Murowanej Goślinie, ul. Gen. T. Kutrzeby 3 oraz przedszkoli

funkcjonujących na terenie Gminy Murowana Goślina, na trasach: (1) dowóz uczniów Pławno – Kamińsko – Rakownia –

Murowana Goślina, ul. Gnieźnieńska – ul. Poznańska – Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby – 11 km (2) powrót uczniów

Szkoła Podstawowa nr 2, ul. Gen. T. Kutrzeby–ul. Poznańska – ul. Gnieźnieńska – Rakownia – Kamińsko – Pławno – 2*11 km = 22

km b)W powyższym kilometrażu nie uwzględniono dojazdu Wykonawcy do przystanków początkowych oraz odjazdu z

przystanków końcowych trasy, które zapewnia we własnym zakresie Wykonawca. Ze względu na specyfikę usług rozmiar

przedmiotu zamówienia określony jest szacunkowo mimo określenia go przez zamawiającego z należytą starannością. Rzeczywista

liczba kilometrów wynikać będzie z faktycznego zapotrzebowania zamawiającego i może ulec zmianie, przy czym wykonawca nie

będzie rościł pretensji, ani żądał rekompensaty finansowej, jeżeli ilość ta będzie mniejsza niż szacowana. Zamawiający zastrzega

sobie prawo do zmiany zakresu przedmiotu zamówienia, w szczególności zmiany liczby kilometrów wynikających z potrzeb szkół

(zmiany w planie lekcji), likwidacji lub wprowadzenia nowych kursów. c) Szacowana praca eksploatacyjna na zadanie wyniesie 33

kilometrów dziennie. d) Maksymalna szacunkowa liczba uczniów dowożona jednorazowo wyniesie 80 osób. Zgodnie z § 22

Rozporządzenia Ministra Infrastruktury z dnia 31 grudnia 2002 roku w sprawie warunków technicznych pojazdów oraz zakresu ich

niezbędnego wyposażenia (t.j. Dz. U. z 2016 r., poz. 2022 z późn. zm.), liczba miejsc stojących w autobusie szkolnym nie może

przekraczać 25% liczby siedzeń. Zamawiający dopuszcza zmianę autobusu w przypadku zmiany liczby dowożonych dzieci. e)

Minimalna ilość autobusów, którymi świadczona będzie usługa – 1 autobus.

II.5) Główny Kod CPV: 60100000-9

Dodatkowe kody CPV:

60140000-1

II.6) Całkowita warto ść zamówienia (jeżeli zamawiający podaje informacje o wartości zamówienia):

Wartość bez VAT:

Waluta:

SEKCJA III: PROCEDURA

III.1) Tryb udzielenia zamówienia:

Zamówienie z wolnej ręki

III.2) Podstawa prawna

Postępowanie wszczęte zostało na podstawie  67 ust.1 pkt 4) ustawy Pzp.

III.3 Uzasadnienia wyboru trybu

Należy podać uzasadnienie faktyczne i prawne wyboru trybu oraz wyjaśnić, dlaczego udzielenie zamówienia jest zgodne z

przepisami:

Zamawiający wszczął postępowanie w trybie zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4 ustawy PZP, zgodnie z

którym Zamawiający może udzielić zamówienia z wolnej ręki gdy m.in. w postępowaniu prowadzonym uprzednio w trybie

przetargu nieograniczonego nie zostały złożone żadne oferty a pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób

zmienione. Pierwotne warunki zamówienia nie zostały w istotny sposób zmienione. Zamawiający ogłoszeniem nr 585025-

N-2019 z dnia 09.08.2019r. wszczął postępowanie w trybie przetargu nieograniczonego. Postępowanie pn. ŚWIADCZENIE

USŁUG TRANSPORTOWYCH W ZAKRESIE DOWOŻENIA UCZNIÓW DO SZKÓŁ I PRZEDSZKOLI NA TERENIE

GMINY MUROWANA GOŚLINA WRAZ Z ZAPEWNIENIEM TYM UCZNIOM OPIEKI W CZASIE DOWOZU WEDŁUG
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VII (SIEDMIU) CZĘŚCI PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA, zostało podzielone, jak wskazuje nazwa, na siedem części

zamówienia. Do upływu terminu składania ofert wyznaczonego przez Zamawiającego na dzień 19 sierpnia 2019 r., godz.

12.00, w zakresie Część/Zadania nr IV (LINIA S4) nie została złożona żadna oferta, dlatego też postępowanie w tej części

zostało unieważnione na podstawie art. 93 ust. 1 pkt 1) Prawa zamówień publicznych, gdyż nie złożono żadnej oferty

niepodlegającej odrzuceniu w zakresie Część/Zadania nr IV (LINIA S4) W związku z wypełnieniem ustawowych przesłanek,

dla trybu zamówienia z wolnej ręki na podstawie art. 67 ust. 1 pkt 4) Prawa zamówień publicznych, udzielenie zamówienia jest

zgodne z przepisami ustawy PZP.

SEKCJA IV: ZAMIAR UDZIELENIA ZAMÓWIENIA
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